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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Identificação 

Designação do Projecto: A16/IC30 Lanço Linhó (EN9)/Alcabideche (IC15) 

Tipologia de Projecto: Vias de comunicação Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Cascais 

Proponente: LUSOLISBOA- Auto-Estradas da Grande Lisboa, S.A. 

Entidade licenciadora: Estradas de Portugal, E.P.,S.A. 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 10 de Maio de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Adequação do Restabelecimento 9, de modo a garantir o máximo de afastamento 
possível da área de protecção do Moinho 1. 

2. Apresentação de parecer prévio favorável da Comissão Regional da Reserva 
Agrícola, para utilização não agrícola de solos integrados na Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), nos termos do n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 
de Junho, na sua redacção actual. 

3. Tendo em conta a apreciação dos resultados da Consulta Pública, deverão ser 
devidamente acauteladas as seguintes pretensões, devendo tal ser demonstrado 
à Autoridade de AIA, indicando as soluções e medidas adoptadas para resposta 
às mesmas: 

• no caso dos restabelecimentos REST. 8.1 e 9.1 (Tipo III) o Perfil Transversal 
Tipo tem 6,0 m de faixa de rodagem mas, tratando-se de vias com dois 
sentidos, considera que estes deverão ter no mínimo 6,5 m de faixa de 
rodagem; 

• encaminhar as águas provenientes do escoamento superficial na via para 
câmaras de hidrocarbonetos antes do lançamento na rede pluvial ou em 
linhas de água; 

• o enquadramento paisagístico dos muros de contenção de terras que serão 
construídos no lugar de Atrozela, por forma a permitir o enquadramento da 
paisagem do Parque Natural Sintra Cascais; 

Caso não seja possível acolher alguma destas pretensões, tal impossibilidade 
deverá ser devidamente justificada à Autoridade de AIA. 

4. Reformulação do Nó de Alcoitão, de PI 8B e PI9, de modo a contemplar o acesso 
directo a todas as superfícies comerciais existentes evitando o atravessamento 
pelo interior de povoação de Alcabideche e consequentemente os impactes 
negativos daí resultantes. 

5. Cumprimento das restantes condições constantes na presente DIA. 

6. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros 
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, 
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a 
condicionantes e servidões. 

 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 

Rua de O Século, 51   1200-433 Lisboa           Telefones: 21 323 25 00   Fax: 21 323 16 58 2

Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto: 
Medidas de minimização: 

Fase Prévia à Execução da Obra  

7. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1 a 6 

8. O local previsto para instalação do Estaleiro de Apoio à Obra, de acordo com o EIA, localiza-se numa área 
industrial a nascente do km 21+600, junto à PI4 do lanço Lourel -Ranholas. Contudo, verificou-se, na visita ao 
terreno, a existência de um outro local nas proximidades da área da futura Praça de Portagem no lanço Ranholas 
- Linhó que, por se encontrar já actualmente ocupado por um estaleiro, poderá constituir uma alternativa de 
localização. Assim, deverá ser analisada a possibilidade de utilizar esta área para esse fim, devendo 
posteriormente ser submetida à aprovação da Autoridade de AIA a localização definitiva do estaleiro; bem como o 
plano de integração paisagística desta área. 

9. Deverão ser identificados, para aprovação pela Autoridade de AIA, os locais de empréstimo, de depósito 
provisório e de depósito definitivo das terras sobrantes, bem como as medidas de integração e recuperação 
desses mesmos locais. 

10. Nos taludes, de escavação e de aterro, que tem que apresentar uma inclinação que varia de 1/1,5 a 1/2, não deve 
ser utilizado betão projectado, malhassol, muros de betão armado ou gunite. Nestas áreas, deverão ser aplicadas 
técnicas de consolidação e estabilização naturais (métodos do tipo de Engenharia Natural) ou por muros em 
gabiões que deverão ser objecto de espalhamento de terra vegetal (com pelo menos 0,30m de espessura) e, 
posteriormente, sujeitos a hidrosementeira. Todos os taludes deverão, assim, apresentar condições que permita 
proceder ao espalhamento de terra viva e posterior revestimento vegetal. 

11. Antes do início da obra, deverá ser apresentado e discutido por todos os intervenientes e enviado ao IGESPAR, 
I.P. para apreciação, o Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico, no qual, para além da descrição da 
metodologia de trabalho a aplicar, deverá constar a listagem e respectiva localização (em planta final de obra), de 
todos os locais com valor patrimonial constantes no Estudo de Impacte Ambiental; 

12. Elaborar o desenho da planta e alçados do Moinho 2 à escala 1:50 e registo fotográfico completo; 

13. Efectuar a avaliação do estado de conservação do Moinho 1 antes do início dos trabalhos, mediante registo 
gráfico (planta e alçados à escala 1:50) e fotográfico completo, incluindo ainda uma descrição pormenorizada. 
Esta avaliação servirá como referência para monitorização da estrutura que deverá ser efectuada ao longo da 
obra. 

14. Ao nível das áreas de REN, cujo ecossistema é Áreas de Máxima Infiltração, deverá ser assegurado que as 
águas pluviais provenientes da via são encaminhadas para destino adequado, afim de serem evitadas 
contaminações de linhas de água ou aquíferos; 

15. Elaboração do Plano de Acessibilidades da Obra. Definir trajectos para circulação de máquinas e veículos afectos 
à obra, de forma a evitar o trânsito desordenado e a compactação desnecessária de solos de extensas áreas e 
assim, acautelar as condições de segurança de trabalhadores e utentes da via pública. 

16. Deverão ser restringidos, ao máximo, o número de vias e de acessos a serem utilizados pelos veículos e 
máquinas afectos às obras, no intuito de reduzir a degradação de terrenos e pavimentos, bem como diminuir os 
constrangimentos à circulação local; 

17. Todas as obras que interfiram com as vias de circulação deverão estar devidamente sinalizadas com uma placa 
informativa com a identificação da obra, o objectivo da obra, a duração da obra, os custo e financiamento da obra 
e a identificação clara do tipo, dimensionamento e percurso do desvio. 

18. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população residente 
na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir: o objectivo, a natureza, a localização da obra, as 
principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à população. 

19. As placas informativas deverão ser colocadas em todas as vias de acesso à zona da obra, bem como em todas 
as vias que permitam optar por alternativas de circulação. A sinalização de carácter temporário de obras e 
obstáculos na via deverá obedecer à legislação aplicável. 

20. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de casas de 
habitação, deverão apenas ter lugar no período diurno. 

Fase de Execução da Obra 

21. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
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disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 7 a 11 e 14 a 48. 

22. Reforçar a vigilância à obra nas situações de risco associadas à afectação lateral de estruturas existentes e ao 
uso de explosivos 

23. Assegurar que as barreiras acústicas previstas não estabelecem situações cumulativas de barreira visual e de 
emparedamento. 

24. Colocar as barreiras acústicas, a instalar no ano de 2010, de acordo com o indicado no Quadro a seguir: 

Barreira Sentido  Km inicial Km final Altura (m) Tipo 

8+000 8+025 5,0 Absorvente* 
8+025 8+200 4,0 Absorvente* B1 Alcabideche/Linhó 

8+200 8+355 3,0 Absorvente* 
B2 Linhó/ Alcabideche 8+000 8+120 4,0 Absorvente* 
B3 Linhó/ Alcabideche 8+840 9+100 5,0 Absorvente* 

9+125 9+325 4,0 Absorvente* 
9+325 9+575 2,0 Absorvente 
9+575 9+700 2,0 Reflector 
9+700 10+160 3,5 Reflector 

B4 Alcabideche/Linhó 

10+160 10+325 4,0 Reflector 
B5 Linhó/ Alcabideche 9+275 9+575 1,5 Reflector 

25. A barreira de tipo absorvente deverá ser constituída por painéis em chapa perfurada com núcleo em fibras 
minerais. As barreiras de tipo reflector deverão ser constituídas por painéis de acrílico com pelo menos 20 mm de 
espessura. 

26. As barreiras acústicas a implementar (absorventes) deverão estar integradas na paisagem, e sempre que 
possível deverá ser prevista a plantação de uma cortina arbórea e trepadeiras do lado exterior das barreiras a fim 
de dissimular o efeito de barreira/muro que estas estruturas podem provocar. 

27. Nas situações em que a posição relativa entre os edifícios e a rodovia faz com que a as barreiras acústicas não 
funcionem como obstáculo à propagação das ondas sonoras, não causando assim qualquer tipo de atenuação, 
designadamente nas duas moradias unifamiliares localizadas aos km 11+160 e km 11+275 a Este da rodovia, 
deverá ser feito o reforço do isolamento das fachadas das habitações voltadas para a via. 

28. Deverá ser preservada a mancha florestal existente junto da barreira Acústica B2. 

29. Divulgação atempada da nova localização da paragem de transportes públicos. 

30. Em fase de construção, nas margens das linhas de água, deverá evitar-se a deposição de terras ou de qualquer 
outro tipo de material e proceder-se à limpeza imediata no caso destas ficarem obstruídas ou de se verificar o 
derrame de quaisquer materiais susceptíveis de causar a poluição das águas; 

31. As descargas de óleos, combustíveis e a lavagem de máquinas deverão ser efectuadas em locais pré-definidos, 
fora das áreas classificadas como RAN e REN, evitando assim uma eventual contaminação desses espaços; 

32. Proibir a localização das unidades funcionais da obra, estaleiros (frentes de obra), acessos e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes em zonas de interesse patrimonial, REN, RAN e outras condicionantes e 
servidões legais. 

33. Dado o atravessamento de formações geológicas importantes para a caracterização da litostratigrafia regional, 
deverá ser contactado o Departamento de Geologia do INETI aquando das fases de desmonte de afloramentos 
carbonatados, nomeadamente com exposição de novos taludes, para que se possa proceder ao seu 
reconhecimento, fotografia e eventual amostragem;  

34. Efectuar uma prospecção sistemática após acompanhamento arqueológico da desmatação, das áreas de 
reduzida visibilidade incluindo áreas de estaleiros, depósitos temporários e empréstimo de inertes, de forma a 
colmatar as lacunas de conhecimento referenciadas no EIA; 

35. Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de 
construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de 
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obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes;  

36. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de medidas de 
minimização complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras);  

37. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão 
suspensas nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências 
com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com 
vestígios arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente escavadas. Os trabalhos arqueológicos 
deverão seguir uma metodologia compatível com a natureza do achado, tendo em conta a hierarquização da sua 
importância científica e patrimonial, procedendo-se à sua avaliação, registo (cartografia, desenho e fotografia) e 
eventual remoção; 

38. Os achados móveis efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela; 

39. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem, 
tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação;  

40. Sinalização permanente das ocorrências patrimoniais constantes do EIA, bem como de todas aquelas que 
possam surgir durante os trabalhos e que se situem a menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de 
modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afecto aos trabalhos. Sempre que se considere tecnicamente 
adequado, deverá proceder-se igualmente à vedação permanente destas ocorrências;  

41. Localização, à escala do projecto de execução e à escala 1:25 000, de todos os locais com valor patrimonial 
identificados na fase de EIA e no decorrer do acompanhamento arqueológico. 

42. Incluir no Caderno de Encargos todas as medidas dirigidas para a fase de obra referentes ao Património, bem 
como uma Carta de Condicionantes com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, de modo a 
evitar a localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, a menos de 50m de qualquer elemento 
patrimonial; 

43. Cumprimento do Projecto de Integração Paisagista proposto no EIA para o Moinho 1, tendo em consideração a 
proposta apresentada no documento do EIA – Elementos Adicionais.  

44. Proceder à delimitação física e permanente (com tapumes) do Moinho 1, garantindo um perímetro de segurança 
em relação aos trabalhos; 

45. Proceder a monitorização regular do Moinho 1 durante os trabalhos. Esta avaliação deve ser realizada por um 
técnico da especialidade. Caso, no decurso da monitorização, se verifique alguma ameaça à integridade do 
imóvel, deverá proceder-se de imediato à sua conservação, restauro ou escoramento; 

46. A barreira acústica prevista para a zona onde se encontra o Moinho 1 – entre a plena via e o restabelecimento 9, 
com 1,5m de altura, deverá apresentar uma secção transparente de modo a permitir a visualização do Moinho a 
partir da via, ao mesmo tempo que evite a sensação de enclausuramento e conferindo algum desafogo visual a 
quem o pretenda visitar.  

47. Seleccionar os percursos de transporte de equipamentos e materiais de/para estaleiro, de forma a minimizar a 
passagem no interior de aglomerados populacionais e junto a receptores sensíveis; 

48. Limitar, as operações mais ruidosas, que se efectuem na proximidade de habitações, ao período diurno e dias 
úteis; 

49. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da 
legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção; 

50. Implantação de barreiras sonoras nos perímetros de apoio de frente de obra no caso de se verificarem impactes 
locais directos e quando os estaleiros fiquem situados próximo de áreas com ocupação sensível; 

51. Deverá proceder-se à instalação de um sistema adequado de tratamento das águas residuais do estaleiro ou, 
alternativamente, a drenagem destas águas para o sistema de esgotos local, caso exista, de acordo com a 
legislação aplicável em vigor; 

52. Os estaleiros (incluindo as frentes de obra) devem ser equipados com meios de combate a fogos florestais, de 
forma a eliminar eventuais focos de incêndio resultantes das actividades relacionadas com a construção; 

53. Para evitar o ravinamento provocado pela escorrência superficial, além das valetas de bordadura e das descidas 
de talude previstas no projecto de drenagem, deverá efectuar-se o revestimento dos taludes com 0,30 m de terra 
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vegetal resultante da decapagem, logo após a construção dos aterros; 

54. Evitar o arraste ou a deposição inadequada de materiais residuais de qualquer natureza para as linhas de água, 
produzidos na área afecta à obra, sendo expressamente proibidas a lavagem de equipamentos, nomeadamente 
betoneiras, e a descarga de poluentes; 

55. Deverá proceder-se à limpeza das linhas de água, bem como das PH’s de forma a anular a sua obstrução total ou 
parcial de modo a que a drenagem se efectue naturalmente. A limpeza das linhas água afectadas na fase de 
construção deverá obedecer a critérios ambientais, repondo a situação anterior à afectação, nomeadamente 
utilizando metodologias e técnicas propostas em “Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água” (INAG); 

56. Os furos que forem afectados deverão ser substituídos ou os seus proprietários indemnizados. 

57. Em caso de acidente, onde se verifique uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquático ou 
para o próprio solo, deverão ser avisadas imediatamente as entidades responsáveis. 

58. Evitar a afectação da vegetação mais relevante do ponto de vista ecológico, destacando-se a área florestada 
ocorrente ao km 10+000 para Norte da via. Esta área não é afectada directamente pela implementação do 
projecto, devendo ser evitada a implantação de qualquer infra-estrutura de apoio à obra. 

59. Na fase de construção, deverão ser adoptados comportamentos com menor probabilidade de gerar focos de 
incêndio, nomeadamente, não deixar no local os resíduos verdes resultantes da desmatação, em especial, 
durante período estival, devendo estes ser encaminhados rapidamente para os destinos finais.  

60. No caso de ocorrer um incêndio, deverão ser activados os procedimentos de emergência adequados, 
constituindo-se o Plano de Emergência como um dos elementos integrantes do Plano de Acompanhamento 
Ambiental. 

61. Deve ser minimizada a afectação da cortina de vegetação arbórea existente entre o km 10+000 e 10+600, ao 
longo do talude direito da via. Esta vegetação permite minimizar a perturbação decorrente da via sobre as 
comunidades que ocupam a área adjacente, de maior valor ecológico.  

62. Ao longo do lanço em análise, a via deverá ser vedada em toda a sua extensão com uma vedação com 
características urbanas – 1,50 m de altura sobre o solo,  rede progressiva do tipo URSUS AS revestida a PVC e 
postes metálicos, de acordo com o definido no Projecto de Execução das Vedações. 

63. A reconstituição da vegetação afectada, aquando da construção da via, deve ser efectuada com espécies a 
seleccionar prioritariamente da flora espontânea da região, de modo a contribuir para uma maior diversidade 
ecológica, diversidade essa que deve ter presente a proximidade do Parque Natural Sintra-Cascais e fomentar o 
surgimento das espécies características dessa flora. Esta reconstituição deverá obedecer ao Projecto de 
Integração Paisagística (PIP) aprovado. 

64. As áreas de terreno a escavar ou a aterrar, bem como as zonas de empréstimo, devem ser previamente 
decapadas para obtenção de terra viva. Esta decapagem terá lugar ao serem iniciados os trabalhos de 
movimentação de terra e incidirá numa espessura variável de acordo com o aprovado no PIP. Esta terra deverá 
ser armazenada para futura utilização no revestimento dos taludes aquando da execução do Projecto de 
Integração Paisagística. 

65. Assegurar uma rápida implementação do revestimento vegetal dos taludes, incluindo a plantação de cortinas 
arbóreo-arbustivas com espécies edaficamente adaptadas e de crescimento rápido, com o objectivo de diminuir o 
seu impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão, conforme o definido no PIP aprovado.  

66. Os restabelecimentos das ligações afectadas deverão ser concretizados com a maior brevidade possível, 
devendo ser devidamente sinalizadas as vias interferidas e os circuitos alternativos. 

67. A circulação de máquinas e veículos afectos à obra deverá acompanhada com todos os cuidados, especialmente 
em áreas habitacionais, com vista à segurança na circulação de pessoas. 

68. Deve restringir-se a intervenção aos espaços estritamente necessários para a construção, não sendo utilizadas 
como áreas de trabalho ou de circulação os terrenos não expropriados. 

69. Devem ser adoptadas medidas que visem minimizar a afectação da mobilidade da população (quer rodoviária, 
quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais adjacentes à obra, construindo acessos temporários; 

70. As circulações afectadas (rodoviárias e pedonais) devem ser restabelecidas no menor espaço de tempo possível. 

71. Nas frentes de obra, na proximidade de habitações os trabalhos devem ser efectuados com os necessários 
cuidados para evitar, ao máximo, os incómodos resultantes das actividades construtivas. 

72. Assegurar a manutenção dos serviços (rede eléctrica, telecomunicações, água, etc.) durante a construção. No 
caso de se verificarem interrupções, a população deverá ser informada, quando tal se justifique, com a devida 
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antecedência. 

73. Não deverá ser utilizado explosivos na proximidade das áreas edificadas. 

74. Reparar, atempadamente, os danos verificados em edificações e infra-estruturas, em virtude das actividades 
associadas à obra. 

75. Implementar um sistema de informação/comunicação à população e de encaminhamento de queixas e 
reclamações, de forma a aferir o grau de eficácia das medidas mitigadoras e equacionar a necessidade de 
implementação de novas medidas. 

76. O PIP deverá ser implementado sequencialmente acompanhando a abertura de taludes e nas épocas apropriadas 
afim de reduzir os riscos de erosão e garantir o sucesso da implantação da vegetação;  

77. Para os equipamentos mais poluentes, deverá ser considerada a instalação de dispositivos de redução de 
emissões atmosféricas; 

78. Seleccionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem o mínimo de emissões 
atmosféricas e sonoras. 

79. Implementar os Planos de Monitorização previstos no parecer da CA. 

Fase final da Execução da Obra 

80. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, 
disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 50 a 55. 

81. Antes da entrada em funcionamento da via, restabelecer adequadamente as ligações intersectadas e recuperar 
os acessos temporários, bem como estradas e caminhos danificados em virtude das obras. 

82. Deverá proceder-se à desafectação total da área afecta à obra com remoção de instalações, equipamentos, 
maquinaria e todo o tipo de materiais residuais; 

83. Após a conclusão dos trabalhos, deverão ser implementadas todas as medidas de recuperação e integração, 
propostas no PIP, incluindo as áreas de estaleiro, frente de obra, empréstimo e de depósito de terras, acessos 
temporários e actividades de construção, as vias rodoviárias interferidas pelas obras ou pela circulação de 
maquinaria e veículos bem com as vias desactivadas junto do Nó da A5. 

84. As barreiras acústicas a implementar, quer durante a obra, quer durante a exploração, deverão estar integradas 
na paisagem com especial relevo para cor e tipo de barreira a utilizar. 

85. Após a conclusão dos trabalhos, as áreas de RAN e de REN envolventes à implantação da via deverão ser 
limpas, de modo a recuperarem rapidamente as suas características naturais, procedendo-se também à 
revegetação com espécies características do local; 

86. Nas linhas de água, após os trabalhos de construção da via, deverá ser reposta a situação inicial em tudo o que 
não estiver previsto no Projecto de Execução. 

Fase de Exploração  

87. Deverão ser mantidas em boas condições as estruturas de controlo da erosão e de correcção torrencial que 
vierem a ser construídas, de forma a garantir as suas boas condições de funcionalidade. Devem ser mantidas em 
boas condições todos os revestimentos vegetais que vierem a ser executados como forma de protecção contra a 
erosão.  

88. Na fase de exploração, as bermas da via deverão ser sujeitas a limpeza periódica, de forma a evitar a 
acumulação de biomassa. 

89. Deverá ser efectuada a manutenção periódica em todas as obras de arte previstas e passagens hidráulicas  

90. Assegurar a adequada manutenção das zonas verdes a médio e longo prazo. 

91. Deverão ser implementados os Programas de Monitorização apresentados no presente parecer. 

Programas de Monitorização 

Plano Geral de Gestão Ambiental em Obra 

O proponente deverá garantir o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável, através dos Programas de 
Gestão Ambiental (PGA) que compõem o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra.  

Antes do início da obra, deverá ser realizado um Relatório Técnico e de Diagnóstico Ambiental, onde é realizada uma 
verificação prévia dos principais factores que serão afectados pela obra, assim como uma síntese de todas as 
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medidas minimizadoras a concretizar e as metodologias para garantir o seu cumprimento. Este Relatório incluirá ainda 
toda a legislação ambiental a cumprir, bem como a identificação dos responsáveis pelo ambiente na obra. 

O Plano de Gestão Ambiental da Obra deverá incidir sobre os seguintes pontos: 

• Gestão Ambiental dos Estaleiros; 

• Gestão Integrada de Resíduos; 

• Acções de Sensibilização Ambiental; 

• Resposta a situações de emergência com Riscos Ambientais; 

• Acompanhamento da implementação dos Programas de Monitorização Ambiental; 

• Responsabilidades e Competências; 

• Controlo Documental dos Processos; 

• Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

Deverá ser realizado mensalmente um Relatório de Acompanhamento Ambiental da Obra, onde ficarão registadas 
todas as acções, problemas, inconformidades ou queixas que surjam durante a obra, no âmbito ambiental.  

No final da obra, deverá ser realizado um Relatório Final, que funcionará como uma pós-avaliação dos impactes 
ambientais da construção e permitirá avaliar a eficácia das medidas adoptadas. Desta forma, será garantido que antes 
da abertura ao tráfego, todas as acções minimizadoras ou correctoras dos impactes sejam concluídas. Garante-se, 
assim, também a correcta implementação do Projecto de Integração Paisagística, do projecto de Barreiras Acústicas e 
dos Programas de Monitorização dos Recursos Hídricos, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, no que diz respeito às 
campanhas a realizar durante a fase de construção. 

 

Programa de Monitorização da Qualidade do Ar 

 Parâmetros a monitorizar 

Os principais poluentes atmosféricos emitidos são o monóxido de carbono, os óxidos de azoto e as partículas em 
suspensão.  

Tendo em conta estes pressupostos, apresentam-se de seguida os parâmetros que deverão ser analisados no 
Programa de Monitorização da Qualidade do Ar:  

• Monóxido de carbono (CO); 

• Partículas em suspensão com diâmetro inferior a 10 µm (PM10); 

• Óxidos de azoto (NOx); 

• Benzeno. 

É necessário monitorizar, simultaneamente, alguns parâmetros meteorológicos, como a intensidade e direcção do 
vento, a sua variabilidade e a temperatura ambiente. 

 

 Locais de Amostragem  

Os locais de amostragem, definidos tendo em conta a proximidade do projecto aos receptores mais sensíveis, são os 
seguintes: 

• Ponto 1 - a Sudeste do traçado, no conjunto habitacional localizado junto ao Nó de Alcoitão; 

• Ponto 2 - a Este do km 11+000, junto à Quinta da Beloura. 

 

 Frequência e duração das campanhas monitorizações 

Na fase de construção, deverá ser realizada uma campanha de monitorização durante o período estival e sempre que 
se prevejam actividades que condicionem de forma mais significativa a qualidade do ar. 

Após a fase de construção e antes da infra-estrutura ser aberta ao tráfego, deverá ser realizada uma campanha de 
monitorização com o objectivo de garantir uma correcta caracterização do ambiente actual. 
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Durante a fase de exploração, a frequência de amostragem deverá ser semestral, sendo uma monitorização realizada 
no Verão e outra no Inverno. A duração das campanhas deve permitir uma caracterização representativa das 
concentrações de poluentes atmosféricos nas áreas em estudo, recomendando-se a duração de uma semana em 
cada local de amostragem. 

 

 Técnicas e Métodos de Análise  

Os métodos de referência de amostragem e análise utilizados nas monitorizações da qualidade do ar devem ser os 
estipulados pelo anexo XI do Decreto-lei n.º 111/2002, de 16 de Abril. 

Os equipamentos de monitorização utilizados deverão ser devidamente calibrados e submetidos a controlo 
metrológico segundo a legislação aplicável e ser compatíveis com os métodos a utilizar para cada poluente. A 
monitorização deve ser efectuada por uma entidade acreditada para o efeito. 

Os resultados obtidos nas monitorizações da qualidade do ar, deverão ser comparados com os valores limite 
legislados. 

Aquando da realização das séries de monitorizações para a fase de exploração, deverá proceder-se à validação dos 
resultados obtidos pelo modelo de dispersão de poluentes atmosféricos CALINE 4. Assim, devem ser efectuadas 
novas simulações da qualidade do ar, tendo em conta os parâmetros meteorológicos e o cenário de tráfego que se 
verificam na altura da monitorização. 

 

 Medidas de Minimização e de Gestão Ambiental 

As medidas de gestão ambiental a adoptar deverão ser formuladas tendo em conta os resultados obtidos nas 
campanhas de monitorização. 

Na eventualidade de se verificar a ocorrência de impactes significativos, serão estudadas e implementadas as 
medidas de mitigação necessárias, as quais podem passar pela revisão do programa de monitorização, pelo reforço 
das medidas de minimização da emissão de poluentes atmosféricos, na fase de construção, ou do corredor de 
vegetação na fase de exploração, entre outras. 

 

 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios de Decisão 

Os resultados das campanhas de medição realizadas deverão ser analisados e o respectivo relatório de monitorização 
deverá ser submetido à Autoridade de AIA para apreciação. 

A periodicidade dos relatórios de monitorização da qualidade do ar deve acompanhar as campanhas de amostragem. 

Os critérios de decisão sobre a periodicidade e revisão do programa de monitorização deverão ser definidos tendo em 
conta os resultados que forem sendo obtidos ao longo das campanhas de monitorização. 

Deve ser seguida uma periodicidade adaptada à situação em causa e ajustada a períodos temporais convenientes, 
tendo por base: 

• Os resultados obtidos nas primeiras monitorizações de caracterização do ambiente afectado pelo projecto; 

• A verificação de diferenças significativas entre os valores obtidos, nas campanhas de monitorização e os 
previstos para as simulações efectuadas com o modelo de dispersão de poluentes atmosféricos; 

• A previsão de alterações significativas do volume de tráfego previstos pelo estudo de tráfego e que 
comprometam a qualidade do ar na envolvente do traçado. 

Programa de monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

 Parâmetros a Monitorizar 

Durante a fase de construção, deverá ser efectuado a medição dos seguintes parâmetros nos poços/furos: 

 Nível piezométrico (in situ); 

 pH (in situ); 

 Temperatura (ºC) (in situ); 

 Condutividade (in situ); 
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 Oxigénio dissolvido (% de saturação); 

 Sólidos Suspensos Totais (mg/l); 

 Azoto amoniacal (mg/l); 

 Óleos e gorduras (mg/l); 

 Hidrocarbonetos aromáticos polinucleares (mg/l). 

Deverão ser efectuadas medições no campo aos seguintes parâmetros químicos: temperatura, condutividade 
eléctrica, pH e oxigénio dissolvido. Para além da análise a estes parâmetros, deverá proceder-se, no local de 
amostragem, à medição do nível freático nos poços.  

No caso de ocorrer, durante a fase de construção, algum derrame ou descarga acidental deverão ser analisados os 
parâmetros considerados relevantes. Deverá ter-se em consideração os parâmetros contemplados na legislação 
nacional sobre qualidade da água (Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto). 

Durante a fase de exploração, deverão ser monitorizados os seguintes parâmetros: 

 pH; 

 Temperatura; 

 Sólidos Suspensos Totais; 

 Dureza Total; 

 Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares; 

 Óleos e gorduras (mg/l) 

 Cádmio (fracções total e dissolvida); 

 Chumbo (fracções total e dissolvida); 

 Cobre (fracções total e dissolvida); 

 Zinco (fracções total e dissolvida); 

 Níquel (fracções total e dissolvida); 

 Crómio (fracções total e dissolvida). 

 Ferro (fracções total e dissolvida). 

Na avaliação do impacte de uma estrutura rodoviária, deverão considerar-se os aspectos relacionados com a emissão 
de poluentes, o ciclo hidrológico (superficial e subterrâneo) e a dispersão e acumulação de poluentes no asfalto e no 
solo em redor de uma rodovia. 

Deverão ser efectuadas medições no campo aos seguintes parâmetros químicos: temperatura, condutividade 
eléctrica, pH e oxigénio dissolvido. Para além da análise a estes parâmetros, deverá proceder-se, no local de 
amostragem, à medição do nível freático nas captações.  

 

 Locais e Frequência das Amostragens ou Registos 

Os locais a monitorizar são os indicados no Vol. 21.1 do EIA “Síntese das Medidas de Minimização, Gestão Ambiental 
da Obra e Monitorização”. 

A primeira campanha de amostragem (que deverá ser acompanhada de medição do nível piezométrico) deverá 
garantir uma correcta caracterização da situação de referência das águas subterrâneas e deverá ser realizada antes 
do início dos trabalhos de construção, aproximadamente um mês antes.  

Durante a fase de construção, os poços deverão ser monitorizados trimestralmente. No caso do nível freático, a 
monitorização deverá ser mensal.  

No final da fase de construção, deverá ser efectuada uma campanha de monitorização e realizado um relatório com os 
dados recolhidos nas campanhas de amostragem e com uma análise das alterações ocorridas nos poços existentes 
na envolvente ao traçado, devendo ser accionadas as medidas adequadas para cada caso.  

Durante a fase de exploração, nos primeiros dois anos, as campanhas de monitorização dos elementos críticos (i.e. 
metais pesados e hidrocarbonetos, nomeadamente PAHs) e de outros parâmetros como o pH, a dureza, a qualidade 
geral da água (definida pelos aniões e catiões maiores, que interferem com a mobilidade dos poluentes, 
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especialmente no caso dos metais pesados) e o nível hidrostático, deverão ser monitorizados duas vezes durante o 
ano, nas seguintes épocas: 

 Uma no período crítico, correspondendo ao mês mais seco (Agosto); 

 Uma no semestre húmido, a fim de caracterizar a poluição acumulada entre chuvadas frequentes (Janeiro); 

Posteriormente, a periodicidade das campanhas deverá ser reequacionada até ao ano horizonte de Projecto, em 
função dos resultados obtidos nos primeiros dois anos. 

 

 Técnicas e Métodos de Análise, de Registo e de Tratamento dos Dados 

As colheitas das amostras devem ser efectuadas o mais próximo possível do traçado, a cerca de 2 a 3 m abaixo do 
nível freático. As amostras recolhidas devem ser objecto de algumas determinações no local (temperatura, 
condutividade eléctrica e pH). Devem ser, posteriormente, transportados para um laboratório acreditado para os 
parâmetros a analisar e  

No local de amostragem, deverá proceder-se, à medição do nível freático nos poços.  

Os registos de campo deverão ser efectuados numa ficha tipo, onde se descreverão todos os dados e observações 
respeitantes ao ponto de recolha da amostra de água e à própria amostragem bem como a localização, tipo de 
captação (poço, furo, nascente), a profundidade e as utilizações da água. 

Os métodos analíticos deverão ser os especificados nos Anexos III e XVII do Decreto-lei n.º 236/98 de 1 de Agosto.  

Os resultados obtidos deverão ser analisados tendo em consideração as normas de utilização da água para consumo 
humano (Anexo I), e as normas de utilização da água para rega (Anexo XVI) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto.  

Após cada campanha de amostragem, deverão ser analisados os resultados obtidos com cada ponto de amostragem 
e equacionadas as medidas de minimização necessárias para evitar e/ou minimizar qualquer tipo de impacte 
detectado. 

Em caso de violação das normas legais, deverá ser analisada a situação, por forma a identificar-se a origem do 
problema, que contribuam de forma cumulativa para o aumento dos valores de poluentes na água dos furos existentes 
na região.  

O Relatório deverá incluir os resultados das campanhas de monitorização efectuadas durante a fase de construção. 

Decorridos os primeiros dois anos de amostragem deverá proceder-se a uma reavaliação da situação no sentido de 
verificar a necessidade de continuar ou não com este plano de monitorização ou mesmo proceder à sua reformulação. 

 

 Critérios de Avaliação dos Dados 

Caso se verifique alteração na qualidade da água ou no nível hidrostático do furo monitorizado durante a fase de 
construção da rodovia, quer por contaminação com poluentes (contaminação acidental), quer por rebaixamento do 
nível freático (devido à movimentação da maquinaria e às movimentações de terras – aterros e escavações), deverão 
ser equacionadas as medidas adequadas à resolução do problema. 

Durante a fase de exploração, caso se verifique concentrações de poluentes acima das normas legais, deverá ser 
analisada a causa do problema e accionado um conjunto de medidas para corrigi-lo e evitá-lo. Durante esta fase 
deverá accionado um Plano de Emergência aprovado, que permitirá salvaguardar situações de risco. 

 

 Periodicidade dos Relatórios de Monitorização e Critérios de Decisão 

Após a realização das campanhas de monitorização, deverá ser elaborado um Relatório Técnico em função dos 
objectivos anteriormente definidos, que deverá ser disponibilizado, à autoridade de AIA e às entidades oficiais. 

O Relatório de Monitorização (RM), com periodicidade anual, deverá dar entrada até 31 de Março do ano seguinte ao 
do período de amostragem e incluir: 

 os locais de amostragem, parâmetros determinados e os métodos e equipamentos de recolha de dados; 

 os resultados obtidos, respectivo tratamento e análise; 

 o levantamento de outras fontes de poluição que possam afectar os resultados; 
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 avaliação da eficácia das medidas de minimização adoptadas; 

 validação e calibração se aplicável dos modelos de simulação utilizados em EIA; 

 proposta de novas medidas de minimização dos impactes, alteração ou desactivação de medidas já 
adoptadas. 

O Plano de Monitorização deverá ser revisto, de dois em dois anos. A informação constante no relatório deverá ser 
concludente no sentido de facilitar o processo de tomada de decisão sobre alterações a imprimir ao programa de 
monitorização delineado. Caso se verifique situações de violação de valores limites ou guia deverá recorrer-se a 
métodos de análise mais rigorosos bem como corrigir as situações de incumprimento verificadas. 

No final da fase de construção da estrada, deverá ser entregue um relatório relativo às campanhas de monitorização 
realizadas. No caso de se verificar violação dos limites legais nas campanhas realizadas durante a fase de 
construção, deverá ser apresentado um relatório da situação com as medidas adoptadas e a adoptar. 

Caso se verifique que os níveis de poluição nos poços monitorizados apresentam ao longo dos vários relatórios 
valores crescentes preocupantes, deverá ser efectuada uma análise criteriosa das medidas consideradas mais 
adequadas para a solução do problema.  

Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro 

Na fase de construção deverão ser alvo de monitorização os locais sensíveis mais próximos da frente de obra e dos 
estaleiros. A primeira campanha de monitorização deverá ser realizada antes do início da obra, para a caracterização 
da situação de referência, devendo durante a obra ser realizada monitorização com uma periodicidade trimestral. 

Na fase de exploração, deverão ser considerados, pelo menos, os locais de amostragem apresentados no quadro 
seguinte. 

Locais de Amostragem no Lanço Linhó/Alcabideche 
km Distância à via Localidade 

8+020 45m a Oeste Hotel Atlantis Sintra Estoril 

8+265 30m a Este Bairro da Cruz Vermelha 

8+280 60m a Este  Bairro da Cruz Vermelha 

8+700 140m a Norte Habitações Isoladas 

8+965 25m a Norte Hotel Estoril 7 

9+230 20m a Sul Alcabideche 

9+325 35m a Norte Alcabideche 

9+825 40m a Norte Alcabideche 

10+220 20m a Sul Alcabideche 

10+500  60m a Sul Alcabideche 

10+585 15m a Sul Alcabideche 

10+775 100m a Oeste Alcabideche 

11+025 85m a Este Alcabideche 

11+160 30m a Este Alcabideche 

11+275 35m a Este Alcabideche 

 

Em cada um destes locais deverão ser realizadas medições acústicas nos três períodos de referência (diurno, 
entardecer e nocturno) considerados no RGR, tendo em vista a determinação dos valores dos indicadores Lden e Ln. 

As medições deverão ser realizadas de acordo com a norma NP 1730 (1996), complementada pela Circular Clientes 
n.º 02/2007 - “Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 
Decreto-lei n.º 9/2007”, IPAC 2007 e acompanhadas por contagens de tráfego. 

A primeira campanha de medições deverá ser efectuada seis meses após a entrada em funcionamento dos três 
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lanços da concessão. Após esta campanha, na ausência de reclamações e/ou de alterações significativas a nível de 
volume e/ou composição do tráfego, a monitorização deverá ter uma periodicidade quinquenal. 

Os resultados devem ser analisados tendo em vista: 

• Avaliação das previsões apresentadas no EIA; 

• Avaliação da eficácia das medidas de minimização adoptadas; 

• Necessidade de medidas complementares face ao cumprimento da legislação. 

Caso se verifiquem situações de incumprimento deverá proceder-se à implementação de medidas adicionais ou ao 
redimensionamento das medidas já implementadas. 

 
Validade da DIA: 10 de Maio de 2010 

 
Entidade de verificação da 

DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

 Início do procedimento de AIA: 5 de Novembro de 2007; 

 Análise da Conformidade do EIA – solicitação de elementos adicionais, ao abrigo 
do n.º 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a alterações 
introduzidas pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro,  

 Análise dos elementos solicitados tendo-se considerado que a informação contida 
no Aditamento e no Resumo Não Técnico (RNT) reformulado dava resposta, no 
geral, às questões formuladas, tendo sido emitida a Declaração da Conformidade 
do EIA a 28/01/2008; 

 Solicitação de esclarecimentos adicionais ao abrigo do n.º 6 do Artigo 13º, do DL 
n.º 69/2000, de 3 de Maio com as alterações introduzidas pelo DL n.º 197/2005, 
de 8 de Novembro; 

 Análise dos novos esclarecimentos; 

 Solicitação de Pareceres Específicos a Entidades Externas, com competência na 
apreciação do projecto, nomeadamente ao Instituto da Meteorologia (IM), 
Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE), Direcção Geral de Saúde, 
Direcção Regional do Norte do Ministério da Economia, Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A. (REN), EDP Distribuição - Energia, S.A., EPAL – Empresa 
de Águas Livres S.A. e o Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação 
(INETI), os quais se encontram em anexo. Os pareceres recebidos foram 
analisados e integrados no presente parecer, sempre que se considerou 
pertinente; 

 Realização de uma visita ao local, efectuada no dia 5 de Março de 2007, onde 
estiveram presentes representantes do projectista, do proponente e da empresa 
consultora, e os representantes na CA da APA, ICNB, CCDRLVT e do IGESPAR,  

 Realização de duas reuniões de trabalho com as Câmara Municipais de Cascais e 
de Sintra em 4 e 5 de Março de 2008 respectivamente; 

 Realização da Consulta Pública, que decorreu durante 31 dias úteis, desde o dia 7 
de Fevereiro até 20 de Março de 2008, e análise dos seus resultados; 

 Elaboração de Parecer Técnico. 

De acordo com os pareceres externos recebidos: 

 A EDP refere que irá haver interferências com as redes BT, Mt e AT 

 A Direcção Regional de Saúde refere diversas preocupações relativamente ao 
ruído, á qualidade do ar, bem como a necessidade do cumprimento do artº12º do 
DL 9/2007 de 17 de Janeiro face á proximidade da via com o futuro hospital de 
Cascais. 

 O INETI considera que não há aspectos impeditivos à implementação da obra 
relativamente á geologia, hidrogeologia e recursos minerais. 

 A REN nada tem a opor desde que cumprida a servidão de utilidade pública 
conforme o nº1 do art. 12º do DL29/2006 de 15 de Fevereiro. 

 O IM nada tem a referir relativamente ao clima e sismicidade 

 A DGEG diz que não há afectação dos recursos geológicos pelo que nada tem a 
opor 
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Resumo do resultado da 
consulta pública: 

A Consulta Pública decorreu durante 31 dias úteis, desde o dia 7 de Fevereiro a 20 de 
Março de 2008. No período da Consulta Pública foram recebidos 7 pareceres, com a 
seguinte proveniência 

• Administração Central – Direcção-Geral dos Recursos Florestais – DGRF  

• Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural – DGADR  

• Administração Local - Câmara Municipal de Cascais 

• Junta de Freguesia de Alcabideche 

• Empresas  – AKI Bricolage-Decoração-Jardim 

• Cidadãos – 1 + 1 abaixo assinado, com um total de 45 assinaturas 

Da análise dos pareceres recebidos verifica-se não haver oposição ao projecto. 

A Câmara Municipal de Cascais refere que o IC30 encontra-se previsto nos principais 
instrumentos de gestão territorial em vigor com incidência na área de intervenção, 
designadamente, no PNR, POPNSC, PROTAML e PDM de Cascais; 

Considera, ainda, que potencia o aumento do tráfego automóvel no concelho, 
promovendo o seu escoamento e contribuindo para uma melhor articulação com a rede 
viária existente e projectada, nomeadamente, o IC15 (A5), o IC19, a 3ª Circular, a Via 
Circular Nascente a S. João do Estoril, a Via Longitudinal Norte, a Avenida de Sintra e 
os acessos ao novo Hospital de Cascais; 

No entanto, apresenta um conjunto de recomendações/mediadas de minimização: 

- No que respeita ao Traçado: 

a) no caso dos restabelecimentos REST. 8.1 e 9.1 (Tipo III) o Perfil Transversal Tipo 
tem 6,0 m de faixa de rodagem mas, tratando-se de vias com dois sentidos, 
considera que estes deverão ter no mínimo 6,5 m de faixa de rodagem; 

b) justificar a ausência de passeio junto à plataforma da paragem de autocarro, na 
zona do Centro Comercial e informar se a paragem é para desactivar e, caso 
afirmativo, qual a paragem que a substitui; 

c) assegurar as travessias entre as zonas residenciais e as áreas comerciais, 
compatibilizando-as com as bolsas de paragem de transportes públicos (caso da 
zona do Bairro da Cruz Vermelha); 

d) garantir a ligação entre o IC30 e o pólo comercial constituído pelo AKi e o 
Staples. 

- No que respeita à Integração Paisagística: 

e) dar celeridade à implantação do Projecto de Integração Paisagística (“os 
trabalhos deverão ser executados no decurso das obras de terraplanagem de 
forma a não existirem intervalos de tempo entre as obras em questão”); 

f) assegurar a adequada manutenção das zonas verdes a médio e longo prazo. 

- No que respeita à Qualidade do Ar: 

g) considerar a caracterização de referência com a realização de medições de 
qualidade do ar junto às zonas definidas como principais receptores; 

h) considerar na fase de exploração a implementação de medidas de compensação 
(Plantação de árvores/Sumidouros de carbonos), assegurada através de 
protocolo a celebrar entre o concessionário e o município, no início da fase de 
exploração. 

- No que respeita à Qualidade do Ambiente Sonoro: 

i) os equipamentos (maquinaria) a utilizar durante a fase de construção ainda não 
se encontram definidos, pelo que não é possível prever os níveis de ruído de 
exposição da população nessa fase, devendo, na calendarização da obra, 
serem definidos e calculados os níveis de exposição por forma a verificar-se a 
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necessidade de medidas de minimização na fase; 

j) a monitorização deve ser sempre feita com medições “in situ” para obtenção de 
valores directos e não através de modelos informáticos. 

k) o projecto da via deve prever pavimentação BMB com elevada percentagem de 
borracha ou outra solução disponível no mercado que permita maximizar a 
capacidade de absorção; 

l) a solução ao nível do pavimento deve ser coadjuvada pela implementação de 
barreiras acústicas integradas na paisagem; 

m) deve ser ponderada com maior precisão a localização, dimensão e tipo de 
barreiras acústicas a instalar, pois em alguns casos o corte visual com a Serra 
de Sintra e com a envolvente natural representará fortes impactes negativos; 

n) cumprir o disposto no Decreto-Lei 9/07, de 17 de Janeiro (RGR); 

- No que respeita à Paisagem: 

o) excluir todos os terrenos integrados na RAN e REN, na escolha da localização 
do estaleiro; 

p) minimizar os impactes na fase de construção decorrentes dos movimentos 
pendulares de e para o estaleiro; 

q) o local para vazadouro de terras de empréstimo estará interdito no concelho de 
Cascais. 

- No que respeita aos Recurso Hídricos: 

r) encaminhar as águas provenientes do escoamento superficial na via para 
câmaras de hidrocarbonetos antes do lançamento na rede pluvial ou em linhas 
de água. 

A Junta de Freguesia de Alcabideche manifesta as seguintes preocupações: 

s) o enquadramento paisagístico dos muros de contenção de terras que serão 
construídos no lugar de Atrozela, por forma a permitir o enquadramento da 
paisagem do Parque Natural Sintra Cascais; 

t) a pouca definição do corte acústico que as barreiras sonoras produzirão em 
benefício da zona habitacional. 

u) Sugere, ainda, uma saída antes da P.I. 9 para servir a zona comercial 
(Cascaishopping, AKI, Staples e futuramente o Hipermercado Plus Discount) 
cujo o acesso é feito pela Rua Cesaltina Fialho Gouveia (Rua Interior de 
Alcabideche), aliviando todo o tráfego do interior de Alcabideche. 

v) O AKI Bricolage-Decoração-Jardim refere que a acessibilidade rodoviária do centro 
urbano de Cascais ou da A5 a toda a zona Norte do núcleo urbano da freguesia de 
Alcabideche e às lojas Ali e Staples Office Centre é apenas garantida através do 
percurso da Estrada de Alcabideche (Rua Cesaltina Fialho Gouveia), sendo que a 
mesma apresenta fortes condicionalismos de capacidade de escoamento de tráfego e 
de segurança rodoviária que importa resolver no âmbito do projecto em avaliação. 

Como tal, o AKI propõe a integração de uma proposta viária, que garante globalmente 
uma melhor acessibilidade e mobilidade geral a Alcabideche, introduzindo um aumento 
geral da segurança rodoviária, da circulação pedonal na qualidade de vida urbana e do 
ambiente em geral, através da diminuição do tráfego de passagem. 

A proposta apresentada sugere uma reformulação do Nó de Alcabideche Nascente, 
através da criação de uma saída no sentido Poente-Nascente com ligação à Rotunda 
da Rua Cesaltina Fialho Gouveia, permitindo que o tráfego com origem a Poente possa 
utilizar a EN9/IC30 até à proximidade das lojas AKi e Staples, apenas saindo no Nó de 
Alcabideche Nascente para aceder às referidas lojas.  

w) O cidadão residente em Alcabideche, manifesta-se contra o ruído já existente na 
zona onde habita (Rua Beatriz Costa), o qual irá aumentar com a implementação do Nó 
de Alcoitão. 
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Assim, sugere o seguinte: 

- a não construção da rotunda no Nó de Alcoitão; 

- a definição da Rua Beatriz Costa como 100/% residencial; 

- a proibição de acesso à Rua Beatriz Costa a camiões, autocarros e outros 
pesados; 

- o limite de velocidade a 30/40 Km/h na zona, adicionando lombas; 

- a implementação de medidas para a redução do ruído a toda a zona industrial 
circundante.   

x) O abaixo assinado, com um total de 45 assinaturas de moradores de 
Alcabideche, manifesta preocupação relativa ao impacte negativo no perímetro e área 
urbana. 

Refere que tendo em consideração a proximidade das habitações, deverá ser tido em 
atenção os aspectos relacionados com a qualidade de vida das populações, tais como: 

• prevenção do ruído; 

• minimização dos impactes paisagísticos; 

• problemas de ventilação e exposição solar; 

• restabelecimentos de acessos a garagens e outras propriedades; 

• condições de mobilidade durante e após as obras. 

y) A DGRF e a DGADR informam que o projecto em avaliação não interfere com 
estudos, projectos ou acções da área de competência daquelas Direcções Gerais, pelo 
que nada têm a opor. 

Foi ainda recebido fora do prazo da Consulta Pública a reclamação de um cidadão 
relativamente à construção de 6 faixas, à existência de um proprietário do moinho2 e à 
necessidade de instalação de barreiras acústicas entre a PI 9 e a PI 10, abrangendo a 
sua propriedade. 

Refere ainda que o Restabelecimento 10 é parte integrante da sua propriedade. O 
alargamento da auto-estrada originará a projecção de uma nova via que atravessará a 
sua propriedade inviabilizando a construção de moradias para ali previstas. 

Relativamente às pretensões colocadas em sede de Consulta Pública, considera-se 
que: 

• As pretensões referidas nas alíneas b), c), d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), o), p), 
v) e x) encontram-se já contempladas nas medidas de minimização constantes no 
presente parecer; 

• As pretensões mencionadas nas alíneas h) e w) extravasam o âmbito do 
presente procedimento de AIA; 

• O proponente deverá acautelar as pretensões referidas em a), r) e s) 
indicando as soluções e medidas adoptadas para resposta às mesmas. Caso não 
seja possível acolher alguma destas pretensões, tal impossibilidade deverá ser 
devidamente justificada. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta de DIA da Autoridade de AIA, destacando-se 
de seguida os principais aspectos. 

No âmbito da Concessão da Grande Lisboa será implementado um novo eixo 
rodoviário, a A16, que integra o IC30, entre Alcabideche (A5) e Lourel e o IC16, entre 
Lourel e a CREL. Salienta-se que o IC30 e o IC16 irão desempenhar um papel 
importante na rede viária na zona norte da Área Metropolitana de Lisboa dado que irá 
interligar a A5 e o IC19. 

O projecto localiza-se no concelho de Cascais na freguesia de Alcabideche, distrito de 
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Lisboa e tem como objectivo a melhoria das condições de circulação viária entre 
Cascais e Sintra, na actual EN9 que apresenta actualmente tráfego elevado e grandes 
condicionalismos de traçado, nomeadamente a ocupação urbana existente e os 
diversos equipamentos existentes no local, assim como ao futuro hospital de Cascais a 
implantar junto ao Nó de Alcabideche. Assim, o lanço em apreço consiste 
essencialmente no alargamento da EN9, desenvolvendo-se maioritariamente sobre o 
actual espaço canal da EN9. 

Este Lanço, juntamente com os Lanços Lourel(IC16)/Ranholas(IC19) e Ranholas 
(IC19) / Linhó(EN9), contribui para a realização de um arco rodoviário exterior no 
contexto da AML-Norte que interliga a A5 e o IC19. Este arco, a A16, propondo um 
acesso mais directo à CREL, pretende responder à procura de tráfego da parte 
ocidental da AML para o Norte, pela A1, e para o Sul, pela A12, aliviando a circulação 
na cidade de Lisboa, definindo dessa forma efeitos positivos de nível regional. 

O traçado da “A16/IC30 Lanço Linhó (EN9)/ Alcabideche (IC15)”, já construído, tem 
uma extensão de cerca de 3,36km, com inicio ao Km 8+000, junto ao Nó de Alcoitão e 
termina em Alcabideche ao Km 11+381, sob a A5 e apresentará uma secção 
transversal de 2x3 vias. 

Da implantação do Projecto, decorrerão também impactes negativos, mas de acordo 
com a análise dos descritores Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Sistemas 
Ecológicos, Componente Social, Ordenamento e Gestão do Território, Património 
Cultural e Paisagem, os impactes identificados encontram-se acautelados através das 
condicionantes, medidas de minimização e programas de monitorização constantes da 
presente DIA. 

Salienta-se também que, tendo em conta a apreciação dos resultados da Consulta 
Pública, deverão ser devidamente acauteladas as pretensões abaixo, indicando as 
soluções e medidas adoptadas para resposta às mesmas: 

• no caso dos restabelecimentos REST. 8.1 e 9.1 (Tipo III) o Perfil Transversal 
Tipo tem 6,0 m de faixa de rodagem mas, tratando-se de vias com dois sentidos, 
considera que estes deverão ter no mínimo 6,5 m de faixa de rodagem; 

• encaminhar as águas provenientes do escoamento superficial na via para 
câmaras de hidrocarbonetos antes do lançamento na rede pluvial ou em linhas 
de água 

• o enquadramento paisagístico dos muros de contenção de terras que serão 
construídos no lugar de Atrozela, por forma a permitir o enquadramento da 
paisagem do Parque Natural Sintra Cascais; 

 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença e os resultados da Consulta 
Pública, resulta que o Projecto de Execução da “A16/IC30 Lanço Linhó 
(EN9)/Alcabideche (IC15)” poderá ser aprovado, desde que cumpridas as condições 
constantes na presente DIA. 
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